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1.

Organisatie
1.1 Bestuur van de vereniging op 1 juni 2019
Het bestuur was op 1 juni 2019 als volgt samengesteld:
Voorzitter Mevr. J.J. Gatowinas-Blomberg (tot uiterlijk 1 januari 2020)
Secretaris en vicevoorzitter vacant
Penningmeester a.i. mevr. E. van Galen
2e penningmeester dhr. K. Rajadurai
Commissaris algemeen dhr. A.H.M. Sewalt
Commissaris sportzaken vacant
Commissaris beheer vacant
1.2 Afdelingsvoorzitters op 1 juni 2019
De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2019 waren:
vz Badminton dhr. J.T.M Tabeling
vz Basketbal dhr. T. van den Bosch
vz Biljarten vacant
vz Boksen dhr. N. Sprengers
vz Budo (Jiu Jitsu/Karate) dhr R. Welgraven
vz Elementair zwemmen mevr. W.J. de Weerdt
vz Judo vacant
vz Schoonspringen dhr. R. Veenstra
vz. Sport en Spel 55 + dhr. G. Valk
vz. Tennis dhr. A.J.P Snel
vz Veldvoetbal dhr. J. Moes
vz Vrouwenkoor mevr. E.G. Rietkerk-Uhl
vz Waterpolo a.i. dhr. J. Marsman
vz Wedstrijdzwemmen mevr. Mosch-Kuyper
vz Zaalvoetbal dhr. J.A. Waard
1.3 Verkiezing Bestuursleden/Bevestiging afdelingsvoorzitter
Ingevolge artikel 18 eerste lid van de statuten en artikel 18 derde lid van het
huishoudelijk reglement waren de secretaris en commissaris Algemeen (beheerder
kantine) van het bestuur aftredend. De secretaris was niet herkiesbaar; de commissaris
Algemeen stelde zich wel herkiesbaar.
1.4 Bestuur van de vereniging (per 1 juni 2020)
Voorzitter a.i. dhr. R. Veenstra (niet verkiesbaar)
Secretaris en vice voorzitter a.i. mevr. E.G. Rietkerk-Uhl (niet verkiesbaar)
Penningmeester a.i. dhr. J. Slootweg (niet verkiesbaar)
2e penningmeester vacant
Commissaris Algemeen dhr. A.H.M. Sewalt (aftredend en niet herkiesbaar)
Commissaris Sportzaken a.i. dhr. R Welgraven (niet verkiesbaar)
Commissaris Beheer vacant
Commissaris Zwemzaken – vacant
Commissaris Algemeen/PR vacant
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1.5 Afdelingsvoorzitters per 1 juni 2020
De voorzitters van de verschillende afdelingen op 1 juni 2020 zijn:
vz Badminton dhr. J.T.M Tabeling
vz Basketbal dhr. T. van den Bosch
vz Biljarten vacant
vz Boksen dhr. N. Sprengers
vz Budo (Jiu Jitsu/Karate) dhr R. Welgraven
vz Elementair zwemmen mevr. W.J. de Weerdt
vz Judo
vacant
vz Schoonspringen dhr. R. Veenstra
vz. Sport en Spel 55 + dhr. G. Valk
vz. Tennis dhr. A.J.P Snel
vz Veldvoetbal dhr. J. Moes
vz Vrouwenkoor mevr. E.G. Rietkerk-Uhl
vz Waterpolo a.i. dhr. J. Marsman
vz Wedstrijdzwemmen mevr. Mosch-Kuyper
vz Zaalvoetbal dhr. H. Vaalt
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2. Ereleden en leden van verdienste
2.1 Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers)
de dames:
J.J. Gatowinas – Blomberg, J. Schartz – Hessink, W.J. de Weerdt, C. Jacobs – Kegge, M.Schoen
– Bloem, E. van der Ree – Bot
de heren:
R.J.G. Bas, C.A. van Campen, G. van Dijkum, C. Heuvel, G. Kaper, A.W.Q. Mensink, H.W.
Ridder, G.J. Tabeling, J.T.M. Tabeling, P.H. Verploegh, W.T. van der Vuurst, E.W. Woutering,
H. Amiabel, P.w. Bot, P.W.H. Bot, K. Daalder, G. Schoen, A. Boon
2.2 Leden van verdienste (zilveren broche- c.q. spelddragers)
de dames:
R. Bakker – Jonkman, R.M. van Beckhoven- Murer, M. van Campen- Koning, R. van Dijkum, B.
van Enk- Uhl, G.B. van de Eijk-Lambrechts, G.A. Gerreman-Verschoor, M. van der Meer-Vis,
J.E.M. Beumer, E.G. Rietkerk-Uhl, J.C. van Twuyver-Beusekom, A.W. Woutering-Nedermeijer
De heren:
W. van Aken, E. Asselman, P. Bekkers, J.A. Boer, M.J. Clement, R. de Greeuw, E. Hamerslag,
M. Hijkoop, J. Hoekstra, R.J. Hoekstra, H. Hofkamp, J. Kooy, M.S. Korver, J. de Longte, R.
Meijers, M. Molenaar, C. Peeks, J. Roozenboom, A.H.M. Sewalt, C.H. Smit, F. Smit, C.F. van
Tol, J. van Tongeren, A. Verblauw, G.R.C. Verhalle, L.J. van de Voort, H.G. de Klerk, A.J. de
Klerk. P. van der Mark
2.3 Wisselbeker van verdienste:
De wisselbeker van verdienste werd dit seizoen uitgereikt aan Jan Kikkert van de afdeling
boksen.
2.4 Overleden ereleden en leden van verdienste:
Erefunctionaris:
Drs. G.J. van den Bosch (erevoorzitter)
Ereleden met Oorkonde:
Dhr. H.J.G Frenken, Dhr. H.G. Wijnants
Ereleden (gouden broche- c.q. spelddragers:
de heren G.M. van Aakster, J. van Beckhoven, J.C.H. Bol, M. Klos, A. Mulder, A.J. Romijn, J.A.
Uhl, C.J. Zoon, F. Keyzer. G.H. van Roon, H. Ledegang, G van Drunen, H.W. de Vos
Leden van verdienste (zilveren broche- c.q. spelddragers)
de dames: J. Heuvel-Bakker, H.E. Huttinga-Otter, J.Lambers-Strang, G.C. Veerman-van der
Veer, P. Barten-de Harder
de heren:
C. Angevare, C.J. Bakker, G.L. Eskes, L.J. Nietveld, C. Schutte, J.P.G. Kremer, P.C. Raven, T.
Rietkerk, D.A. Leenders
(Dit overzicht is niet compleet)
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3. Vergaderingen
Op 3 juni 2019 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden en op 5 september 2019 een
bijzondere Ledenvergadering. Hier blijken geen verslagen van te zijn gemaakt, vermoedelijk
veroorzaakt door wisselingen in bestuursleden.
Het bestuur vergaderde het afgelopen verenigingsjaar 17 maal. De afdelingsvoorzitters en
leden kunnen tijdens deze vergaderingen overleggen met het bestuur. Een aantal keren werd
er vanwege het coronavirus digitaal vergaderd.
Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar 7 maal met de afdelingsvoorzitters
vergaderd.
Vertegenwoordigers van het bestuur woonden diverse vergaderingen en bijeenkomsten bij
van bijv. Gemeente.
Door vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen werden vergaderingen bijgewoond
van hun districten/rayons en nationale bonden

4.

Afdelingsverslagen
Omdat er in het verleden steeds minder jaarverslagen werden aangeleverd, heeft het
bestuur (verenigingsjaar 2018/2019) besloten deze niet meer op te nemen in het
verenigingsjaarverslag. Elke afdeling heeft de gelegenheid om haar eigen afdelingsjaarverslag
te publiceren. Deze kunt u vinden op de pagina van de desbetreffende afdeling op
www.zeemacht.nl
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5.

Sporthal en Accommodaties
5.1 Algemeen
In de bezetting van de functies zijn dit verenigingsjaar geen wijzigingen opgetreden.
Hoofd Technische Dienst:
M.W.G. Uhl
Beheerder Kantine
A.H.M. Sewalt
5.2 Bouw en Onderhoud
De technische installaties, elektra, CV, alarm, internet en brandinstallaties zijn momenteel in
goede staat. Het vorig seizoen is de sporthal en dit seizoen de grote zaal, voorzien van led
verlichting. Aan groot onderhoud staat nog op de planning de wybertjes aan de zijkant van
het gebouw en het dak. Verder is er altijd wel iets dat moet gebeuren.
5.3 Verhuur
De verhuur verloopt via verhuur@zeemacht.nl. Alle reserveringen die de afdelingen willen
maken voor oefenwedstrijden, toernooien, vergaderingen etc., dienen dus te worden
gemaakt via dit adres.
Het ROC sport en bewegen is de grootste huurder die wij momenteel hebben. Met vijf
ochtenden in de week, zorgen zij voor de nodige drukte in de sporthal. Dit jaar hebben er ook
diverse toets weken plaatsgevonden in de sporthal. Het is voor enkele afdelingen wat ruimte
verlies in die weken omdat de tafeltjes en stoeltjes elke dag worden opgeruimd, maar het
lukt allemaal tot ieders tevredenheid.
5.4Technische en Huishoudelijke Dienst:
De Technische dienst is nog steeds bezig over te stappen van grote bedrijven naar de wat
kleinere lokale bedrijven die ook goedkoper zijn. De materialen worden daar gekocht waar
deze het goedkoopst zijn, veelal via internet. Dit betekent minder uitgaven.
Er is genoeg werk te doen voor de Technische Dienst, mocht er iemand zijn die interesse
heeft om zich aan te sluiten bij de Technische Dienst, kan deze zich altijd melden.
5.5 Sportkantines
Hoe is het met de omzet van de verschillende kantines in verhouding met voorgaande jaren.
Boekjaar 2018 Omzet Veldvoetbal:
Omzet Tennis:
Omzet bar
:

€ 5.872,28
€ 24.517,41
€ 61.851,23

Boekjaar 2019 € 8.140,35
€25.605,23
€57.303,53

5.6 Arbo Coördinator:
De functie van Arbo Coördinator is vacant.
De status van de RI&E van zowel de sportaccommodaties, Kantines als van de RI&E’s van de
sportafdelingen is onbekend. Hierop is actie gestart om de aanwezige documentatie
inzichtelijk te krijgen. In het voorzitters overleg van 11 juni 2020 is afgesproken dat de
afdelingsvoorzitters hun RI&E weer actualiseren, en doorsturen aan Algemeen Bestuur.

5.7 Secretariaat:
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Op het kantoor van de vereniging verzorgen Nadine Gatowinas en Arno Sewalt de
administratieve zaken van de vereniging. Nadine verzorgt de ledenadministratie en levert
verder secretariële ondersteuning. Alle vragen en/of informatie over het lidmaatschap
kunnen op dinsdag en donderdag aan haar gesteld worden. Ook kan men haar via emailadres
ledenadministratie@zeemacht.nl bereiken. Arno verzorgt de administratie van de kantine en
de rekeningen. Verder zijn zij natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor de externe huurders,
waarvan met name het ROC gebruik maakt.
5.8 Bouwcommissie:
Niet actief.
5.9 Kascontrole commissie:
De kascontrolecommissie zal pas na de ALV het financieel jaarverslag over het boekjaar 2019
gaan controleren en daarvan verslag uitbrengen.

5.10 Activiteiten commissie:
Ed Diederich, Harald de Klerk, Ben Laan en Bianca Kwast vormen de activiteitencommissie
van de vereniging.
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6. Verenigingszaken:
Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar niet stil gezeten. Waar we het liefst een
bloeiende vereniging zien is het de laatste jaren steeds moeilijker om een vereniging van
onze omvang te besturen. Er is nauwelijks tijd voor de sportieve kant van de vereniging, ook
de regelgeving wordt steeds strenger. Wij vragen de afdelingsbesturen waar nodig is bij te
springen.
Het bestuur heeft nog geen verantwoording over de gemeenschappelijke sportsubsidies
ingediend met de daarbij behorende accountantsverklaring. Hiervoor is uitstel gekregen van
de Gemeente Den Helder. Na de ALV zal de verantwoording gaan plaats vinden.

7. Pr-activiteiten/representatie:
7.1 Sponsors
Verschillende afdelingen hebben bedrijven bereid gevonden die tenues of andere zaken
sponsoren aan een of meerdere teams van die afdeling. Door deze sponsoring bespaart de
vereniging kosten en de teams beschikken over eenzelfde tenue wat een verzorgde indruk
maakt. Ook mogen enkele toernooien, die door de afdelingen van de vereniging worden
georganiseerd, zich verheugen in een of meerdere sponsors. Of dit nu een sponsor is die
prijzen voor dit toernooi beschikbaar stelt of de begroting van een toernooi dekkend maakt
is om hetzelfde, zolang er maar actief gezocht wordt naar mogelijkheden om de kosten voor
de vereniging te reduceren. Natuurlijk dient er ook aandacht te worden besteed aan de
wensen van de sponsoren. Alleen al de bereidheid van een sponsor om een team, afdeling of
toernooi e ondersteunen geeft dat wij blij moeten zijn met deze mensen. Een woord van
dank voor deze sponsors is hier dan ook o p zijn plaats.
7.2 Bijwonen recepties/begrafenissen
Door het bestuur, evenals de bestuursleden van de afdelingen, werd bij diverse
gelegenheden de vereniging op gepaste wijze vertegenwoordigd.
7.3 Media
In de lokale media is Zeemacht afgelopen seizoen zeer veel genoemd. Niet alleen de
Helderse Courant besteedt in haar sportpagina’s veel aandacht aan de verschillende
afdelingen. Op de website van Den Helder Actueel worden ook veel artikelen geplaatste over
de prestaties van de vereniging. De website van de vereniging wordt steeds mee gebruikt en
bekeken.
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8.

Ledensterkte
Het ledenaantal op 1 juni 2020 bedroeg 1126. Het ledenaantal was vorig jaar 1391
Hierbij het aantal leden per afdeling op:
1 juni 2019
1 juni 2020
verschil
Badminton
36
33
-3
Basketbal
27
33
+6
Biljart
19
17
-2
Boksen
36
29
-5
Donateurs
18
46
+ 28
Elementair zwemmen
497*
396
- 101*
Jiujitsu
18
17
-1
Judo
124
21
- 103
Schoonspringen
21
13
-8
Sport en Spel 55+
34
33
-1
Tennis
114
102
- 12
Trimzwemmen
13
Veldvoetbal
76
52
-24
Volleybal
6
12
+6
Vrouwenkoor
35
32
-3
Waterpolo
84
65
- 19
Wedstrijdzwemmen
77
67
- 10
Zaalvoetbal
161
145
- 16
Schermen
8
1
-7
Totaal
1391
1126
- 265
* in 2019 viel trimzwemmen onder elementair zwemmen, evenals STAS

9. Financiën
9.1 Algemeen
In zijn totaliteit is het financieel jaarverslag van MSV Zeemacht positief geëindigd.
De vereniging blijft een zware last met zich meebrengen en dat is het gebouw Sporthal de
Brug, welke inmiddels ruim 50 jaar oud is. Om het gebouw in stand en draaiende te kunnen
houden, dient, naast het betalen van vaste- en variabele kosten, zoals hypotheek, rente,
belastingen, energielasten en verzekeringen, ook rekening te worden gehouden met
toekomstige investeringen. Zo zal op zeer korte termijn het dak een grondige
onderhoudsbeurt nodig hebben. Lekkages zijn al aan het licht gekomen.
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Overzicht exploitatieresultaat per onderdeel
2019

2018

2017

Vereniging
Opbrengsten:
Kosten
:

€ 363.861,76
€ 361.067,27

Resultaat

€

:

2.794,49

€ 298.920,88
€ 330.202,28
-/- €

2.698,90

€ 289.466,30
€ 293.370,56
-/- €

3.904,26

Sporthal
Opbrengsten:
Kosten
:

€ 131.314,72
€ 128.615,82

€ 124.814,03
€ 123.408,32

€ 120.294,50
€ 117.085,08

Resultaat

€

2.698,90

€

€

€ 92.240,92
€ 95.353,44

€ 91.934,53
€ 87.892,88

:

1.405,71

3.209,42

Kantines
Opbrengsten:
Kosten
:
Resultaat
9.2

:

-/- €

3.112,52

-/- €

4.011,65

€ 96.503,24
€ 100.294,55
-/-€

4.486,14

VERENIGING
Voor het boekjaar 2019 zijn geen budgetten goedgekeurd. Hierdoor is er geen
mogelijkheid om per onderdeel het exploitatieresultaat te berekenen.

9.3
SPORTHAL EN ACCOMMODATIES
Voor het boekjaar 2019 zijn geen budgetten goedgekeurd. Hierdoor is er geen mogelijkheid
om per onderdeel het exploitatieresultaat te berekenen.
9.4
BEGROTINGEN
In 2020 zijn er wederom geen goedgekeurde begrotingen binnen MSV Zeemacht. Na de ALV
zal er hard gewerkt gaan worden om voor boekjaar wel tot een sluitende begroting te
komen.
9.5
KANTINES
De kantine veldvoetbal is met vrijwilligers en tegen redelijk lage kosten verbouwd. Of het
e.e.a. tot een omzet stijging zal leiden is op dit moment niet te zeggen maar de geluiden zijn
positief. Bij het Prieel is de omzet mede door de twee toernooien en het werk van een aantal
“vaste” vrijwilligers bijzonder goed te noemen. Anders is het in de kantine in de sporthal.
Helaas is de tendens aldaar dat de inkomsten dalen. Ook voor 2020 geldt dat de bijdrage van
de kosten van de sporthal, in verzekeringen, belastingen en energiekosten slechts 20% van
de totalen kosten worden ingeschat. Dit was in boekjaar 2015 nog 25%.

